
Br. 0022.8.2019 

Protokół Nr 15/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 11 marca 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył piętnaste 
posiedzenie Zarządu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 14/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 1 marca 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 102/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego 
na 2018 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 103/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego oraz korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty 
Mławskiego konkursu „Mławska Palma Wielkanocna", którego rozstrzygnięcie 
odbędzie się 14.04.2019 r. po Mszy Świętej o godzinie 12.00 w parafii Matki Bożej 
Królowej Polski w Mławie oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie 
Wspólnota Mariacka w celach promocyjnych wizerunku herbu Powiatu Mławskiego 
do dnia 30.04.2019 r. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty 
Mławskiego „I Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego 
Policji w Mławie", który odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. w Mławskiej Hali 
Sportowej. Celem imprezy jest integracja środowiska służb mundurowych oraz 
samorządowców, popularyzacja gry w piłkę nożną, promocja aktywnych form 
wypoczynku oraz profilaktyka uzależnień. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Szreńsk gruntu stanowiącego 
pas drogowy drogi powiatowej Nr P2337W Szreńsk - Radzanów na terenie Gminy 
Szreńsk. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 11.03.2019 r. do 31.12.2019 r. Gminie 
Szreńsk grunt stanowiący pas drogowy drogi powiatowej Nr P2337W Szreńsk -
Radzanów o długości ok 532 m w miejscowości Bielawy działka nr ewid. 136 Obręb 
Bielawy. 
Użyczenie gruntu drogi powiatowej, nastąpi w celu realizacji przez Gminę Szreńsk 
zadania, polegającego na przebudowie chodników w miejscowości Bielawy. 
Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru 



i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg a Gminą Szreńsk. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/2019. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcia 
sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Komisja do oceny wniosków dotyczących przyznania nagród dla zawodników za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym pracowała w następującym składzie: 
1. Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta; 
2. Piotr Jankowski - Członek Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 
Spraw Regulaminowych oraz Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego, Transportu i Dróg; 
3. Jolanta Karpińska - Członek Zarządu; 
4. Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia. 
Komisja rozpatrzyła 36 wniosków w sprawie przyznania nagród dla zawodników za 
osiągnięcia sportowe oraz 8 wniosków w sprawie przyznania nagród dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 
Ocena w/w wniosków została dokonana w oparciu o Regulamin przyznawania nagród 
finansowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym stanowiący 
załącznik do Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 
24 sierpnia 2017 roku. 
Po przeprowadzonej ocenie formalnej Komisja zarekomendowała 35 wniosków 
o przyznanie nagród dla zawodników oraz 8 wniosków dla trenerów, które następnie 
zostały skierowane do oceny merytorycznej. 
Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej Komisja wytypowała do przyznania 
nagrody 34 wnioski złożone za osiągnięcia zawodników oraz 8 wniosków 
dotyczących osiągnięć trenerów. 
Zarząd Powiatu podjął: 
- 34 decyzje w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcia sportowe, 
- 2 decyzje w sprawie nie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcia sportowe, 
- 8 decyzji w sprawie przyznania nagród trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury i sztuki w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej i powołał Komisję 
Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje 
zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2019 roku w następującym składzie: 
1) Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta; 
2) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; 
3) Maria Staniszewska - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia; 
4) Jolanta Karpińska - Członek Zarządu. 
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołał Zbigniewa Markiewicza -
Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/2019. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu turystyki w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej i powołał Komisję 
Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje 
zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku w następującym składzie: 
1) Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta; 
2) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; 
3) Maria Staniszewska - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia; 
4) Jolanta Karpińska - Członek Zarządu. 
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołał Zbigniewa Markiewicza -
Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/2019. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Miasta Mława. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława i postanowił wnieść pod 
obrady VI Sesji. 

12. Sprawy różne. 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął piętnaste posiedzenie Zarządu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
13.03.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 15/2019 
z dnia 11.03.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 11 marca 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz^. 

Jolanta Karpińska ....C ^ 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 


